
 

 

  

मलू दत्तक घेणाऱ्या महिला कममचाऱ्याांना विशषे रजा 
एक िषाांच्या आतील ियाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या राज्य शासकीय महिला कममचाऱ्याांना १८० 
हदिसाांची भरपगारी विशषे रजा देण्याचा ननणमय राज्य सरकारने घेतला आिे. 
 

या आधी अनाथालय ककां िा अनाथाश्रमाांमधून मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला कममचाऱ्याांना ९० 
हदिसाांची विशषे रजा हदली जात िोती. परांतु अनाथालयातून ककां िा अनाथश्रमाांतून मूल दत्तक घेणे 
आणण स्ित:चे मूल नसणे या दोन्िी अटी आता रद्द करण्यात आल्या आिेत.  
 

आता दोनपेक्षा कमी अपत्य असलेल्या महिला कममचाऱ्याने मूल दत्तक घेतले तरी, नतला विशषे 
रजेचा लाभ ममळणार आिे. 
 

 

 

मिात्मा गाांधी याांच्या सिकारी काांचनबेन शिा याांचे ननधन 

राष्ट्रवपता मिात्मा गाांधी याांच्या िधेतील िास्तव्यात पूणमिेळ त्याांच्या सिकारी राहिलेल्या ज्येष्ट्ठ 
स्िातांत्र्य सेनानी काांचनबेन मुन्नालाल शिा याांचे बुधिारी िधृ्दापकाळाने ननधन झाले. त्या ९९ 
िषाांच्या िोत्या.त्याांचे पती अॅड. मुन्नालाल शिा याांचे कािी िषाांपूिीच ननधन झाले.  
 

मिात्मा गाांधी िधेत आल्यानांतर त्याांच्या सांपकामत सिमप्रथम शिा कुटुांब आले िोते. मिात्माजीांच्या 
काकािाडीतील िास्तव्यानांतर ते सेिाग्राम आश्रमातून प्रयाण करेपयांत काांचनबेन त्याांच्यासोबत 
िािरल्या. 
 

१९४२ चा लढा तीव्र झाला तेव्िा काांचनबेन याांना अटक करून नागपूरच्या तुरां गात ठेिण्यात 
आले िोते. एक िषम ११ महिन्याांचा कारािास त्याांनी भोगला. 
 

शिा कुटुांबाने आपली सांपूणम मालमत्ता स्िातांत्र्य लढय़ास अपमण केली िोती. काांचनबेन याांनी सिम 
दागगने मिात्माजीांच्या सुपूदम केले िोते.  
 

 

 

मणणपूरमध्ये बबरेनमसांि याांनी घेतली मखु्यमांत्रीपदाची शपथ 
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बुधिारी भाजपच्या एन. बबरेनमसांि याांनी मुख्यमांत्रीपदाची शपथ घेतली. इांफाळमधील राजभिनात 
िा शपथ सोिळा पार पडला. यािेळी इतर आठ मांत्र्याांनीिी पदाची शपथ घेतली. मणणपूरमध्ये 
भाजपचा नेता पहिल्याांदाच मुख्यमांत्रीपदी विराजमान झाला आिे. 
 

उरीपोक मतदारसांघातून ननिडून आलेले नॅशनल पीपल्स पाटीचे आमदार िाय. जॉयकुमार मसांि 
याांनी उपमुख्यमांत्रीपदाची शपथ घेतली. भाजपचे टीएच बबस्िजजत, एनपीपीचे जयांताकुमार, 

एलजेपीचे करण श्याम, एनपीपीचे एल. िाओककप, एनपीपीचे एन कोईसी, एनपीएफचे लोसी डडखो 
आणण कााँगे्रसच्या नतकीटािरून विधानसभेत ननिडून गेलेले श्यामकुमार याांनी मांबत्रपदाची शपथ 
घेतली. 
 

६० सदस्य असलेल्या मणणपूर विधानसभेत कााँगे्रस २८ जागा जजांकून सिामत मोठा पक्ष बनला 
आिे. भाजपने २१ जागा जजांकल्या आिेत. मात्र छोटय़ा पक्षाांच्या मदतीने भाजपने ३२ सदस्याांच्या 
पाहठांब्याचा दािा केला आिे. 
 

बबरेनमसांि याांनी गेल्या िषी ऑक्टोबरमध्ये त्याांनी कााँगे्रसला रामराम करून भाजपमध्ये प्रिेश 
केला िोता. िीनगॅंग मतदारसांघातून ते विधानसभेिर ननिडून आले आिेत. फुटबॉल खेळाडू ते 
पत्रकार आणण त्यानांतर राजकीय नेते असा प्रिास केलेले बबरेन मसांि िे माजी मुख्यमांत्री इबोबी 
मसांि याांच्या विश्िासातील िोते. 
 

कााँगे्रसमधून फुटून भाजपमध्ये आलेल्या टीएच शामकुमार याांनािी मांत्री करण्यात आले आिे. 
मांत्र्याांमध्ये नॅशनल पीपल्स पक्षाचे तीन, लोक जनशक्ती पक्षाचा ि भाजपचा प्रत्येकी एक 
उपमुख्यमांत्र्याांसि नागा पीपल्स फ्रां टच्या दोघाांचा समािेश आिे.  
 

 

 

मलुभूत सोयीसवुिधाांमध्ये भारतीय शिरे वपछाडीिर 

भारताची राजधानी असलेले हदल्ली शिर जीिनमानाचा दजाम सिामगधक िाईट असलेले देशातील 
पहिल्या क्रमाांकाचे शिर ठरले आिे. जीिनमानाचा दजाम उत्तम असलेल्या शिराांमध्ये जागनतक 
स्तरािर हदल्लीला १६१ िा क्रमाांक देण्यात आला आिे.  
 



 

 

जागनतक स्तरािरील सिामत मोठी मानिी सांसाधन सल्लागार सांस्था असलेल्या मसाम याांनी 
जगभरातील शिराांमधील रािणीमानाचे आणण तेथील मुलभूत सोयीसुविधाांचे सिेक्षण करन 
अििाल तयार केला आिे. 
 

रािणीमानाच्या दजामचा विचार केल्यास देशभरातील शिराांमध्ये हदल्लीची कामगगरी सिामगधक 
िाईट आिे. तर मुलभूत सोयीसुविधाांचा विचार केल्यास बांगळुरू शिर तळाला आिे.  
 

रािणीमानाच्या दजामचा विचार केल्यास िैदराबाद भारतातील सिोत्तम शिर आिे. मात्र जागनतक 
स्तरािरील शिराांच्या यादीत िैदराबादचा क्रमाांक १४४ िा आिे. मागील िषी या यादीत 
िैदराबादला १३९ िे स्थान देण्यात आले िोते. यादीत पुणे १४५ व्या, तर बांगळुरू १४६ व्या 
स्थानािर आिे. 
 

हदल्ली सलग दसुऱ्या िषी भारतातील सिामगधक िाईट जीिनमान असलेले शिर ठरले आिे. या 
यादीत मुांबईची कामगगरी पुणे, बांगळुरू, िैदराबाद आणण चेन्नईपेक्षा खराब आिे. रािणीमानच्या 
दजामच्या बाबतीत मुांबई जागनतक स्तरािर १५४ व्या क्रमाांकािर आिे. 
 

 

 

शशाांक मनोिर याांचा 'आयसीसी'च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा 
आांतरराष्ट्रीय कक्रकेट पररषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष शशाांक मनोिर याांनी आपल्या पदाचा 
तडकाफडकी राजीनामा हदला.  
 

शशाांक मनोिर याांनी मे २०१६ साली आयसीसीच्या अध्यक्षपदािर बबनविरोध ननिड झाली िोती. 
दोन िषाांसाठी आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची धुरा मनोिर याांच्याकड ेसोपविण्यात आली िोती.  
 

आयसीसीच्या अध्यक्षपदाची खचुी ररकामी झाल्यानांतर बीसीसीआयचे अध्यक्षपद सोडून मनोिर 
याांची आयसीसीच्या अध्यक्षपदी िणी लागली िोती. मनोिर याांनी कक्रकेटमध्ये मित्त्िपूणम बदल 
आणण्यासाठी कािी ठोस भूममका त्याांनी माांडल्या िोत्या. मनोिर याांच्या भूममकाांना 
आयसीसीमध्ये विरोध झाल्याचे साांगण्यात येत आिे. 
 



 

 

शशाांक मनोिर िे विख्यात िककल आिेत. २००८ त े२०११ या कालािधीत ते बीसीसीआयचे 
अध्यक्ष देखील िोते. जगमोिन दालममया याांच्या ननधनानांतर ऑक्टोबर २०१५ साली मनोिर 
याांनी पुन्िा बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी ननयुक्त करण्यात आली िोती. 
 

 

 

अमेररकतील आरोग्य विमा विभागाच्या प्रमखुपदी सीमा िमाम याांची 
ननयुक्ती 
जागनतक मिासत्ता असलेल्या अमेररकन प्रशासनातील सेंटसम फोर मेडडकेयर अाँण्ड मेडडकएडच्या 
प्रमुखपदाची धुरा भारतीय िांशाच्या सीमा िमाम याांच्याकड ेसोपविण्यात आली आिे.  

 

डोनाल्ड रम्प याांनी आरोग्य विमा कारभार साांभाळण्यासाठी सीमा िमाम याांची ननिड केली िोती. 
त्याांच्या या ननिडीला सोमिारी अमेररकी मसनेटसमकडून मांजरूी देण्यात आली.  
 

त्याांच्या ननिडीिरून मसनेटसममध्ये चाांगलीच रस्सीखेच पािायला ममळाली. डमेोकॅ्रहटक पक्षाच्या 
मसनेटसमनी विरोध केला िोता. अखेर या लढतीत ५५-४३ अशा फरकाने त्याांचा विजय झाला.  
 

उपाध्यक्ष माईक पेन्स याांच्या समथमक असलेल्या सीमा िमाम याांची सेंटर फॉर मेडडकेयर आणण 
मेडडकेएड सेिेच्या प्रमुख असतील. तब्बल १ लाख कोटीांचे बजेट असलेल्या सेंटसम फोर मेडडकेयर 
अाँण्ड मेडडकएडकडून अमेररकेतील तब्बल १३ कोटी नागररकाांसाठी विमा योजना राबिली जाते.  
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महिला आणण पुरषाांना समान िेतन देणारा आईसलाँड ठरणार 
पहिला देश 

देशातील महिला आणण पुरषाांना समान िेतन देण्याचा ननणमय आईसलाँडने घेतला जाणार आिे. 
यासोबतच नोकरी देणाऱ्या सांस्थाांनी जातीयता, राष्ट्रीयता याांच्याबद्दल कोणतािी भेदभाि न 
करता कममचाऱ्याांना समान िेतन द्यािे, यासाठी आईसलाँड सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला 
आिे.  
 

यासाठी सांसदेत सरकारकडून याच महिन्यात विधेयक माांडले जाणार आिे. यामुळे २५ पेक्षा 
अगधक कममचारी सांख्या असलेल्या कां पन्याांना आणण सांस्थाांना त्याांच्याकड ेकाम करणाऱ्या 
कममचाऱ्याांना महिला आणण पुरष कममचाऱ्याांना समान िेतन द्यािे लागणार आिे. यासोबतच 
कां पन्याांना याबद्दलचा पुरािा सरकारला देऊन प्रमाणपत्रदेखील ममळिािे लागणार आिे. 
 

महिला आणण पुरष कममचाऱ्याांना सारख्या श्रमाांसाठी सारखे िेतन देणारा आईसलाँड या पहिला 
देश ठरणार आिे. खासगी आणण सरकारी सांस्था या दोन्िीांमध्ये आईसलाँड सरकारकडून िा 
ननयम लाग ूकरण्यात येईल.  
 

आईसलाँडची लोकसांख्या ३ लाख ३० िजार इतकी आिे. महिला आणण पुरष कममचारी याांच्या 
िेतनातील तफाित २०२२ पयांत सांपुष्ट्टात आणण्याचा आईसलाँड सरकारचा मानस आिे. 
 

 

जागनतक आगथमक मांचानुसार स्त्री आणण पुरष समानतेच्या बाबतीत आईसलाँड िा सिोत्तम देश 
आिे. आईसलाँड सरकारने विविध सममत्याांिर आणण कां पन्याांच्या सांचालक मांडळािर महिलाांची 
ननयुक्ती करण्यासाठी पािले उचलली आिेत. आईसलाँड सरकारच्या या ननणमयाला कोणताच 
विरोध झालेला नािी. आईसलाँडमधील नागररकाांनी या ननणमयाचे स्िागत केले आिे. 
 

 

 

बे्रजग्झट विधेयक बब्रटनच्या पालममेंटमध्ये मांजरू 

युरोपीय समुदायातून बब्रटनने बािेर पडण्याबाबतच्या िाटाघाटी सुरू करण्याचा मागम सुकर करणारे 
बे्रजग्झट विधेयक बब्रटनच्या पालममेंटमध्ये मांजरू झाले. 



 

 

 

सरकारने बे्रजग्झट बोलणी तीन महिन्यात सुरू करून युरोपीय समुदायातील नागररकाांचे हितरक्षण 
करािे असे साांगनू या विधेयकातील सुधारणा ३३५ विरूद्ध २८७ मताांनी फेटाळण्यात आल्या. िे 
विधेयक मांजरू झाल्याने पांतप्रधान थेरेसा मे याांचा बे्रजग्झट िाटाघाटीांचा मागम खलुा झाला आिे. 
 

आता या विधेयकास राणी एमलझाबेथ द्वितीय याांनी मान्यता हदल्यानांतर त्याचे कायद्यात 
रूपाांतर िोईल. त्यानांतर पांतप्रधान थेरेसा मे मलस्बन करारातील कलम ५० चा िापर करून 
युरोपीय समुदायातून बब्रटनला बािेर काढण्याची प्रकक्रया सुरू करतील.  
 


